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lukion apulaisrehtori Jussi Sarkola
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Hyvää viimeistä kevättä!
Vaikka aloitan tervehdykseni näinkin dramaattisesti en viittaa koronakevääseen vaan asiaan,
joka on tänä keväänä jäänyt unohduksiin poikkeusolojen takia. Olemme kuin salaa eläneet
Hyvinkään lukioiden viimeisen lukukauden. Hyvinkään yhteiskoulu ehti toimia lähes 102
vuotta. Hyvinkään yhteiskoulun jätti vuosien aikana monelle hyvinkääläiselle nuorelle
unohtumattomia muistoja koko elämän ajaksi. Tänäkin vuonna uudet riemuylioppilaat eli he,
joiden ylioppilasjuhlasta tulee kuluneeksi 50 vuotta, olisivat kokoontuneet muistelemaan
legendaarisia opettajia ja tapaamaan koulutovereita vuosien takaa, mutta kuten niin moni
muukin asia, tapaaminen siirtyi tulevaisuuteen.
Uuden edessä on hyvä pohtia, mitä arvokasta viemme mukanamme uuteen lukioon ja
Kipinätaloon. HYK:ssa on vuosien aikana syntynyt monia arvokkaita perineitä, joiden toivoisi
jäävän lukioiden yhdistyessä elämään. Itse pidän erittäin arvokkaana aktiivista toimintakulttuuria, jossa opiskelijat ja opettajat synnyttävät luovuuden kautta koko ajan uutta. Meidän
kaikkien yhdessä ideoimat ja toteuttamat koulun juhlat ja teemaviikot ovat hieno ilmentymä
koulun hengestä. Monenlainen osaaminen pääsee valloilleen. Myös aktiivinen oppilaskunta
saa hyvän mallin uudessa talossa nykyiseltä oppilaskunnalta.
Hyvinkään yhteiskoulun lukion viimeiset ylioppilaat valmistuvat siis tänä keväänä ja saavat
juhlia valkolakkiaan elokuun 29. päivä Martinhallista yhdessä Hyvinkää Sveitsi ylioppilaiden
kanssa. Juhlassa tulee siis olemaan jotain uutta ja jotain vanhaa. Te, hyvät hykin viimeiset
ylioppilaat tulette takuulla muistamaan oman yo-keväänne. Omissa riemuylioppilasjuhlissanne
50 vuoden kuluttua tulette muistelemaan, kuinka jännitettiin siirtyykö koko tutkinto myöhäisempään ajankohtaan, millaisia erityisjärjestelyjä joudutaan toteuttamaan ja milloin pääsemme juhlimaan ansaittua valkolakkia. Lopulta tutkinto saatiin koepäivien vaihdolla toteutettua,
mutta varmasti jokaisen suoritukseen uusi ja outo tilanne vaikutti.
Jälkeenpäin on ajateltava, että jokainen teki parhaansa vallitsevissa olosuhteissa, jokainen on
ruusunsa ja ilonsa ansainnut. Suomalainen koulutusjärjestelmä on onneksi hyvin armollinen,
jos tänä keväänä ei kaikki mennyt aivan nappiin, on mahdollisuus kuitenkin rajattomasti uusia
kokeita ja näin parantaa pääsymahdollisuuksiaan korkea-asteelle. Nyt iloitaan siitä, että
koulustamme valmistuu kaikkiaan 138 uutta ylioppilasta. Syksyn juhlaan mennessä vielä
muutama lisää.
Poikkeusoloista huolimatta osa uusista ylioppilasta venyi huikeisiin suorituksiin. Aamupostista
saimme jo lukea Tina Hannisen suuresta urakasta. Opiskelun yhdistäminen raskausaikaan ja
kahden pienen lapsen hoitoon ei meiltä moneltakaan onnistuisi. Tuloksena kuitenkin 7
laudaturia. Osoitus myös siitä, että aikuislukiolla on tärkeä tehtävä yhteiskunnassamme.
Päivälukion puolella Jenny Nieminen ja Salla Myllys saavuttivat korkeimmat puoltoäänimäärät.
Onnea kaikille tänään valmistuville ylioppilaille!
Yhdessä uusien ylioppilaiden kanssa meidät jättää tänään myös opettaja, jota aivan varmasti
muistellaan legendana riemuylioppilasjuhlissa ja luokkakokouksissa, nimittäin Ensio Puumala.
Ensio ehti palvella Hyvinkään kaupunkia yli 20 vuotta. Niistä HYK:ssa 26 vuotta. En muista
sellaista vuotta, jolloin Ensio ei olisi saanut kunniaan olla yhtenä tähtenä abien syysomppuohjelmassa. Lausahdus Hohohoijaa! jää näistä esityksistä elämään lukion käytäville vielä
vuosiksi. Ensio uskalsi heittää itsensä likoon niin syysomppujen ope-esityksen roolihahmoina
aina lemmikkikoirasta pitkätukkahevariin, että oppituntien asiantuntevana ja mielenkiintoisesti
asiansa esittävänä opettajana. Ension tunneille oli aina tunkua.
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Ensio toimi opetustyön ohella myös monta vuotta pääluottamusmiehenä huolehtien näin
henkilökunnan yhteisistä asioista. Itse olen saanut luottaa Ension kykyyn nähdä koulu
kokonaisuutena, ei vai yhden oppiaineen kautta ja tulen kaipaamaan keskusteluja koulutuspolitiikasta ja maailman menosta. Ensio on tänä keväänä ehtinyt toivottaa meille jo monta kertaa
hyvää matkaa kohti Kipinää, kun olemme välillä tuskailleetkin uuden suunnittelun edessä. Nyt
me toivotamme Ensiolle mukavia eläkepäiviä. Tervetuloa ensi keväänä tutustumaan Kipinään
ilman muuttostressiä.
Rentouttavaa kesää kaikille!
Kirsi
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JOHDANTO
OPISKELIJAHUOLTO
Hyvinkään lukioissa toimii yhteinen yhteisöllisen opiskeluhuollon työryhmä. Työryhmä toimii
koko yhteisön hyvinvoinnin edistäjänä. Opiskeluhuoltotyötä tekee koko henkilökunta.
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluita lukiossa tarjoavat opintopsykologi, opiskelijakuraattori, erityisopettaja (tammikuun 2020 alusta), terveydenhoitaja, koululääkäri ja opintoohjaajat. Työntekijät toimivat yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja nuorisotoimen,
erikoissairaanhoidon, järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Hyvinkään Yhteiskoulun Koti ja Koulu – yhdistys ry (K&K) pyrkii ideoimaan, edistämään ja
toteuttamaan lukion opetussuunnitelman mukaista kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
Lukuvuonna 2019- 2020 K&K – yhdistyksen hallitus kokoontui 4 kertaa.
K&K:n aktiviteetit lukuvuoden aikana:
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 10.9.2019. Syysomenat – iltamat olivat poikkeuksellisesti 1.11.2019, joihin osallistuttiin. Tapahtuman päätteeksi K&K –yhdistys tarjosi perinteisesti
itse leivottua omenapiirakkaa sekä suolaista piirakkaa kahvin ja mehun kera.
Joulukuussa yhdistys hankki joulukuusen ja joulukukat ruokalan pöydille ilahduttamaan
opiskelijoita ja opettajia. Helmikuussa K&K osallistui Vanhojen tanssien toteutukseen
Martintalossa, jossa K&K:n tehtävänä oli narikan hoitaminen. Toukokuussa yhdistys myönsi
rahat stipendeihin opinnoissaan kunnostautuneille opiskelijoille. Vanhempainyhdistyksen
edustaja on osallistunut lukuvuoden aikana myös Hyvinkään Yhteiskoulun ja Sveitsin lukion
Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään. Tavoitteena on ollut ideoida lukuvuoden 2019–2020
teemaa ja tapahtumia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi.
K&K:n toiminnalla kerätyt varat käytetään oppilaiden stipendeihin, oppilaskunnan työn
tukemiseen ja koulun viihtyvyyden edistämiseen sekä hakemuksesta retkien ja tapahtumien
ym. tukemiseen.
Hallitus 2019–2020: Maiju Laakso (pj), Jutta Tervahartiala (siht.), Markku Nieminen (tal.hoit.)
ja Taru Järvimaa, Jussi Leinonen, Anita Nieminen ja Anna-Mari Tukeva. Lisäksi Jussi Sarkola
opettajajäsen ja Oppilaskunnanedustajana Iida Tukeva/Topi Sievänen.
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OPPILASKUNNAN TOIMINTA LUKUVUONNA 2019-2020
Opk:n hallitus syksyllä 2019
Puheenjohtaja: Maiju Seppänen 17B
Kakkoset:
Hannes Haavisto 17C
Teemu Kaiturinmäki 17A
Karoliina Laakso 17B
Pekko Rauhala 17A
Iida Tukeva 17B
Pauli Wickman 17A
Ykköset:
Anton Hietsilta 18A
Sarianna Humppi 18E
Saana Kuusela 18E
Juuso Kylkilahti 18C
Henna Oja 18B
Syyslukukauden toiminta:
Opk:n hallitus osallistui viikolla 36 nasuviikon järjestelyihin yhdessä tutoreiden kanssa.
Viikolla 45 hyvinvointiviikon kahvituksen ja välituntidiskon järjestäminen
1.11. syysomppujen juontotehtävät
28.11. liikennevalopäivä, jolloin eri värisillä vaatteilla sai viestiä parisuhdestatukseen liittyviä
asioita
17.12. joulutapahtuma: karkkien jakamista aulassa sekä ohjelmaa juhlasalissa
18.12. karkkitankojen jakaminen ennakkotilausten perusteella
Lisäksi opk:n hallitus järjesti välituntitempauksia: tarjolla oli mm. karkkia, kahvia, aamupalaa
useampina aamuina
Kevätlukukauden toiminta
Opk:n hallitus 2020
Puheenjohtaja: Matti Saarinen 18D
Ykköset:
Taimi Kopra 19D
Paavo Mäkelä 19B
Ella Pietilä 19C
Topi Sievänen 19B
Anni Tukeva 19B
Iida Väisänen 19B
Kakkoset:
Anna Harju 18B
Anton Hietsilta 18A
Joose Kukkola 18C
Saana Kuusela 18E
Johan Riihimäki 18E
Luukas Saine 18A
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16.1. vuosikokous
16.1. Hyk-fest koko koululle juhlasalissa. Esiintyjänä oli koomikko Mikko Vaismaa. Piirakka ja
mehutarjoilua ja disko.
12.2. Ystävänpäiväruusujen jakaminen. Mukana oli ennätysmäärä ruusuja: yli 130 yllätystä!
13.2. Opettajien kahvituksen järjestäminen penkkareissa
Hyvinvointiviikon aamupalatarjoilu
10.3. Taksvärkin järjestäminen mielenterveysyhdistys Verson hyväksi
Etäkoulun aikana (17.3. alkaen) opiskelijapalautteen antaminen etäopetuksesta sekä
Discordiin keskusteluryhmän perustaminen.
Opk:n hallituksesta on ollut opiskelijajäsen vanhempainyhdistyksessä ja opiskelijahuoltotyöryhmässä. Lisäksi opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ovat avustaneet erilaisissa tapahtumissa mm. juonto- ja haastattelutehtävissä sekä antaneet erilaisia lausuntoja.
TUTORTOIMINTA 2019-2020
Lukuvuonna 2019-2020 tutoreina toimivat Konsta Alander, Rebekka Antinsalo, Panu
Borgenström, Annika Eloranta, Sofia Hentunen, Sarianna Humppi, Milja Huotari, Kreetta
Jokinen, Sina Kotonen, Venla Kumpulainen, Roni Liuha, Lisa Lång, Maria Miikkulainen, Sanni
Mäki-Rajala, Tuuli Männistö, Salla Niemi, Alma Ohramaa, Henna Oja, Mirjami Ojala, Aura
Perander, Emilia Saarinen, Matti Saarinen ja Miika Wiren.
Aktiivinen porukka toivotti uudet 1-vuosikurssilaiset tervetulleiksi taloon ensin tutustumispäivinä ja sitten koulun alkaessa. Mukavaa oli muidenkin saapua lomalta töihin, kun vastassa oli
ilmapalloilla ja tervetuloa kyltillä koristeltu kutsuva pääovi. Toisena koulupäivänä tutorit
tutustuttivat ykkösiä toisiinsa ja talon tapoihin. Jokainen koulun vasta aloittanut sai taas jättää
oman kädenjälkensä yhteiseen teokseen, ja vuosi pääsi alkamaan hyvässä yhteishengessä.
Syyskuun alussa tutorit järjestivät perinteisen ryhmäytymisviikon. Tällä kertaa suureen
suosioon nousi Just Dance-tuokiot, joista saatiin nauttia myöhemminkin vuoden varrella mm
hyvinvointiviikolla. Ryhmäytymisviikko huipentui juhlalliseen valaan ja vapaaehtoiseen
kasteeseen.
Tammikuussa tutorit olivat mukana 9-luokkalaisten lukioon tutustumiskäynneillä kertomassa
lukio-opinnoista. Uusien tutoreiden koulutus toteutettiin 4-jaksossa. Sääksin leirillä supertutoreina mukana olivat onnettaren suosimat Annika, Kreetta, Emilia, Roni ja Miika. Tutorien
ohjaavana opettajana toimi Minna Ojala.
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LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO 2019-2020
Syksyn liikuntatuokio järjestettiin monessa eri pisteessä Liikkuva opiskelu- hankkeen tuen
turvin. Ohjelmassa oli sisä- ja ulkoliikuntaa mm. koulun tiloissa, VehkaCenterissä, SeikkailuSveitsissä, YouMovessa, Superparkissa ja Mustassa Kasissa. Osa opiskelijoista tutustui
Terveysmetsään, zumbaan ja itsepuolustuksen alkeisiin.

Puistojooga aloitti syksyn liikunnat 2019.
Hyvinkään Erämatkojen avustuksella toteutui perinteinen Seikkailukurssi Kytäjän ja Usmin
maastoissa. Kurssilaiset tutustuivat erätaitoihin, melontaan, värikuula- ja jousiammuntaan.
Syysomppujen aikaan nykyiset hykkiläiset saivat vastaansa Villa Parkin tekonurmella
seniorijoukkueen, joka tällä kertaa vei voiton mukanaan; onnittelut senioreille jalkapallopelin
voitosta!
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Syysoppujen aikaan pelattiin perinteinen jalkapallo-ottelu nykyisten hykkiläisten ja senioripelaajien välillä; ansaittu voitto senioreille - hyvä tsemppi kaikilla viileässä säässä!
Vanhat tanssit Martissa sujuivat mallikkaasti yhdessä Sveitsin lukion opiskelijoiden kanssa.
Ohjelmistoon palasi haasteellinen Seems like, mikä sisälsi sekä vaihto- että pistoaskelin parin
kanssa pyörimistä. Charlotta Kivistön johtama salonkiorkesteri säesti näytökset rutiinilla ja
viihdyttävällä ammattitaidolla. Opiskelijoiden onnistunut oma tanssi oli hyvä esimerkki nuorten
yhteistyöstä molempien lukioiden välillä. Muutama pari kävi ”isolla sydämellä” esiintymässä
ikäihmisten luona palvelutaloissa Mäntykodossa ja Anttilanhovissa. He saivat katselijoiden
naamat hymyyn, tanssijalan hereille, tutut sävelet mukavasti muistiin ja itselleen suuret aplodit
sekä hyvän mielen.
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Ensin harjoiteltiin ja sitten jo mallikkaasti esiinnyttiin sekä koululla että Martissa.

Kenraaliharjoitus vapaaehtoisille palvelutaloesiintyjille Mäntykodossa ja Anttilanhovissa.
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Liikuntadiplomin sai valmiiksi kolme opiskelijaa: Väinö Järvinen (frisbeegolf), Ellinoora
Peltonen (pesäpallo) ja Elina Sokka (Liikuntariippuvuus).
Terveystiedon tunneilla kävi vierailijana Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta Sami Pelkonen
kertomassa opiskelupolustaan, työtehtävistään sekä ensiavusta. Henrik Norrena Elämäni
sankareista kertoi opiskelijoille nuorten päihdekokeiluista, kannabiksen haitoista ja alkoholin
ja tupakkatuotteiden vaaroista. Opiskelijat vierailivat Laureassa suunnittelija Melisa Heiskasen
toimiessa oppaana ja esitellessä koulun simulaatioluokkia. Hän kertoi sairaanhoitajien ja
terveydenhoitajien koulutuksesta ja työkuvioista. Perinteinen asiantuntija ykkösten te-tunneilla
on ollut ex-terveydenhoitaja Anita Tamminen vaaleanpunaisessa Ehkäisyn esiliinassaan.
Kiitos Anille!

Ex-terveydenhoitaja Anita Tamminen seksuaaliterveystunnilla ja legendaarinen ”Ehkäisyn
esiliina” tietenkin päällään. Kiitos Anille huumorilla höystetyistä tunneista!
Hyvinkään taidemuseon näyttelyt tulivat tutuiksi TE-ryhmille ennen koeviikkoja. Tavoitteena
oli fiilistellä, miltä taide näyttää ja tuntuu, purkaako se stressiä ja lisääkö se kiinnostusta
taideterapiaan. Opiskelijat pohtivat: Voisinko taidepiireistä löytää uuden ystävän, lepääkö
mieli, sainko uuden harrastuksen taiteen parista jne. Kynnys käydä erilaisissa näyttelyissä
ainakin madaltui.
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Terveystiedon ryhmä vierailulla Hyvinkään Taidemuseon ”kierrätysmateriaalista tehdyssä
metsässä”.
Vapaaehtoistoiminnan kurssi vieraili Hyvinkään Onnensillassa tutustumassa paikallisiin
toimijoihin Noora Widingin johdolla. Oli mielenkiintoista keskustella eri kolmannen sektorin
järjestöistä ja nähdä tiloja, missä ne toimivat. Nuoria houkuteltiin erilaisiin avustustehtäviin
ikäihmisten parissa. Osa kurssilaisista suoritti annetut tehtävät toimimalla läheisten tukena
koulutehtävien, ruoanlaiton, siivouksen ja arjen askareiden parissa ja osa suoritti kurssin
toimien avustajana omassa seurakunnassaan tai peruskoulun kuvataiteen tuntien apuopettajan roolissa. Osa vieraili Lumo-päiväkodissa Susanna Saari-Koivulan suunnittelemien
tehtävien kera.
Osa opiskelijoista suunnitteli ja ohjasi taitavasti kuvataiteen työpajoja LUMO-päiväkodissa.
Pajoissa työskenneltiin saven, pastelliliitujen, vesivärien ja jouluisten askartelujen parissa.
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Muutama kurssilainen osallistui päiväkotilasten liikuttamiseen temppuradan puitteissa.
Kurssilaiset myös jakoivat itsetehtyjä joulukortteja Kaunistossa ja lauloivat heille joululauluja
yhdessä Hyvinkään Soroptimistien kanssa.
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4.3.2020 onnistui vielä sisäliikuntatunti musiikkiliikunnan muodossa; mahtava itämainen
meininki!

.
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RUOTSIN KURSSIEN TAPAHTUMIA
KieliKimpan Ahvenanmaan leirikoulu 12.-15.8.
Elokuun auringossa hykkiläisten ja Kristinestads gymnasiumin oppilaiden ja opettajien
SpråkKimppa-joukko suuntasi matkansa kohti Ahvenanmaan saaristoa nelipäiväiseen
leirikouluun. Aikaisemmin språkkimppalaiset ovat tavanneet toisiaan syksyisin ja keväisin
kummassakin lukiossa vuorotellen jo kolmen vuoden. Leirikoululaiset majoittuivat ensimmäisiksi
päiviksi mökkeihin Vårdön leirintäalueelle. Päiväohjelmassa oli erilaisia aktiviteetteja. Päivisin
käytiin melomassa, kiipeiltiin Flowpark-kiipeilypuistossa ja minigolfattiin, iltaisin tietysti saunottiin
rantasaunassa ja uitiin. Mukavaa oli myös kokoontua yhteen pelaamaan korttia ja juttelemaan
niitä näitä yhdessä. Leirikoululaiset vierailivat Ahvenanmaan nähtävyyksillä ja sipsivalmistaja
Taffelin tehtaalla. Kiertoajelulla tutustuttiin Kastelholman linnaan ja Bomarsund-raunoille ja
opittiin paljon uutta Ahvenanmaasta ja Suomen historiasta. Kiertoajelun päätteeksi kävimme
vielä syömässä tähtikokki Micke Björklundin lihapulla-annoksen hänen hienossa ravintolassaan
Smakbyssä.
Moni taisi kulkea ensimmäistä kertaa saaristolautalla, kun leirikoulun viimeinen vuorokausi
vietettiin kuvankauniilla Kökar-saarella idyllisessä hotellissa veden äärellä. Ennen kotiinpaluuta
ehdimme vielä tehdä kiertoajelun Maarianhaminassa ja toki aika jäi myös shoppailuun.
SpråkKimppa on yhteistyöohjelma Kristiinankaupungin ruotsinkielisen lukion, Kristinestads
gymnasium, kanssa. KieliKimppa on vuosittainen kurssi, johon osallistumalla opiskelijalla on
mahdollisuus kehittää ja oppia lisää ruotsin kieltä, tutustua suomenruotsalaiseen elämään ja
kulttuuriin yhdessä kristiinankaupunkilaisten nuorten kanssa. SpråkKimppa on mielenkiintoinen,
rento ja hauska yhteistyökurssi ajatuksella ei pakko, vaan mahdollisuus.
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Teatterivierailu 11.10.
Ruotsin suulllinen kurssi vieraili Svenska Teaternissa Helsingissä ja nautti vauhdikkaasta hyvän
mielen kohelluskomediasta The play that goes wrong, jota katsoessa kukaan ei voinut pysyä
vakavana.

Toimittaja Martin Appelin vierailu 7.11.
Saimme vieraaksi ruotsalaisen
toimittajan Martin Appelin Svenska Nu järjestön kautta. Martin jakoi opiskelijoille
hyviä vinkkejä, miten ruotsia voi oppia
vaikka katsomalla Youtube -videoita,
ruotsalaisia sarjoja ja vlogeja.
Internetissä on vaikka mitä
mahdollisuuksia kielten opiskeluun!
Martin rohkaisi myös käyttämään kieliä
rohkeasti, murehtimatta virheitä.
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Vierailu Ylellä 15.11.
Ruotsin suulllinen kurssi pääsi Ylen vierailun aikana kurkistamaan paikkoihin, joita uutisissa ei
näytetä: kulissien taakse, puvustoon ja maskeeraustiloihin.
Kakkosten kirjoituskilpailu 5.2.
Toisen vuosikurssin opiskelijat osallistuivat perinteiseen Suomen ruotsinopettajat ry:n
järjestämään kirjoituskilpailuun. Tänä keväänäkin kirjoituskilpailuun osallistui huikea määrä
kirjoittajia, kiitos kaikille aktiivisille osallistujille!

Kieliviikko 11.-15.12.2017
HYK:n odotetuksi perinteeksi muodostunut kieliviikko pyörähti käyntiin opetusneuvos Terhi
Seinän vierailulla. Koko viikko täyttyi iloisista kielitapahtumista: pääsimme tanssimaan zumbaa,
oppimaan viroa vartissa, luomaan sarjakuvataidetta ja nauttimaan Goethe Institutin järjestämistä
työpajoista.
Catherine Métivier Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta luennoi aiheesta “Kieli kansainvalisillä
markkinoilla” ja EU-kääntäjä Jarkko Ahola järjesti luentonsa lisäksi meille käännöskilpailun.
Kielilähettiläs ja entinen opiskelijamme Santeri Leinonen ilahdutti meitä sekä vierailemalla
oppitunneilla että luennoimalla kielten hyödyistä. Askartelupajassa touhusivat yhdessä ruotsin
kurssilaiset sekä naapuripäiväkodin pikkuväki. Lucia-juhlassa nautimme kauniista
musiikkiesityksestä ja Lucia-neitona sädehti Salla Myllys.
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Pakkasukkokin löysi jälleen HYK:iin. Venäjän kielellä sai ”ostaa” herkkuja aulan kahvilasta.
Kielikahvila pysyi auki vaihtuvin teemoin ja eri kielillä koko viikon ajan. Peruskoulujen
opiskelijoita oli tuttuun tapaan vieraana useana päivänä eri kielten aktiviteettien parissa.
Kielikahvilassa opittiin tänä vuonna myös koulumme aipelaisten kieliä: daria, arabiaa, kurdin
kieltä ja tigrinia.
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ESPANJAN KUULUMISIA
Kieliviikon "elämysespanjan" päivänä meillä vieraili äidinkielinen espanjan puhuja, liikunnanohjaaja Diego Armendáriz, kertomassa kakkosten tunnilla kotimaastaan Ecuadorista ja
elämästä sekä siellä että vähän Suomessakin. Diego sai mukavalla lähestymistavalla myös
opiskelijoita hieman jutusteluun mukaan.
Iltapäivän ehdoton kohokohta oli vieraan kaikille halukkaille ohjaama zumba! Meno oli
vallaton, kun täyssalillinen innokkaita opiskelijoita ja henkilökuntaa laittoi kroppansa liikkeelle
ja hien virtaamaan diskopallon ja -valojen alla, energisen latinopopmusiikin tahtiin. Espanjan
sanoja opittiin samalla. Diego sai varmasti kaikki haastamaan itsensä, ja suosionosoitukset
biisien jälkeen raikuivat kuin poptähdelle. Niin paljon tykättiin, että keväällä zumba järjestettiin
uudelleen koulun hyvinvointiviikolla.
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PIETARIN-LEIRIKOULU 12.-15.1
Tammikuu 2020
Venäjää opiskelevat abit sekä opettajat Kirsi Allén ja Iikka Väisänen lähtivät vuosittaiselle
Pietarin-matkalle tällä kertaa tammikuussa. Perinteinen pietarilainen säätila eli sade odotti
matkalaisia tammikuussakin. Onneksi muina päivinä suurin osa ajasta säilyttiin kuivin jaloin.
Matkan tarkoituksena on päästä harjoittelemaan suullista kielitaitoa ja tutustua venäläiseen
elämänmenoon. Tällä kertaa mukana oli videokamerakin, joten tallennettua tuli monta tuntia
ihmettelyä erilaisista asioista ja tilanteista.

Erityistä ihmetystä herätti Grand Maket Rossija eli koko Venäjän jättimäinen pienoismalli.
Kuvassa on pienoismallin Pietari-osa kuvattuna yöaikaan - aika todellisen näköistä!
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Joka vuosi yritämme kokea jotain uutta, tänä vuonna jännittävin kokemus taisi olla “marsulla”
eli eräänlaisella reittibussilla matkustaminen. Viimeistään tämän matkan aikana ymmärsimme, kuinka valtavassa kaupungissa olemme, sillä matka kesti pitkään, tai ainakin siltä se
kuumassa "marsussa" seisoessa tuntui.
Tärkeimpien nähtävyyksien katselemisen välillä herkuttelimme monesti georgialaisella
ruoalla. Myös kahviloiden ja niiden erilaisten leivonnaisten maistelu oli mukavaa ajanvietettä.
Tyrni- ja inkivääriteet maistuivat herkkujen kyytipoikana.
Matka oli jälleen kerran erittäin onnistunut ja ryhmän yhteishenki 6/5.
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SAKSA
Helmi-Maaliskuu 2020
Nea Kolmosen, 18C oppilasvaihdossa Bad hersfeldissä
Vietin 4. jakson aikana helmi-maaliskuussa 2020 neljä viikkoa Saksassa HYK:in ja Modellschule Obersbergin ystävyyskoulutoiminnan tiimoilta. Asuin isäntäperheessä Schenklengsfeldissä ja kävin koulua perheen 17-vuotiaan tyttären kanssa Bad Hersfeldissä Modellschule
Obersbergissä. Lisäksi vierailin Gesamtschule Schenklengsfeldissä kertomassa ystävyyskoulutoiminnastamme oppilaille.
Pääsin tutustumaan paikalliseen kulttuuriin ja saksalaiseen lukiokoulutukseen. Lisäksi sain
hienon tilaisuuden käyttää ja kehittää saksan kielen taitoani. Vaikka koronavirus rajoitti jonkin
verran tekemisiämme Saksassa ja jouduin lähtemään noin viikon suunniteltua aikaisemmin
takaisin Suomeen, vaihto oli todella hieno kokemus.
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Tammikuu 2020
Suomi-Itävalta Yhdistys ry:n Itävalta-aiheinen kirjoituskilpailu
Onneksi olkoon!
2. vuosikurssin A-saksan opiskelija
Nea Kolmonen ja B-saksan abit
Siiri Leinonen ja Kimi Mikkonen ovat saavuttaneet palkintosijan Suomi-Itävalta Yhdistys ry:n
perinteisessä kirjoituskilpailussa.
Kilpailuun osallistui yhteensä 29 koulua ja 198 oppilasta ympäri Suomea.
Maininnan arvoista on, että sekä Siiri että Kimi ovat aloittaneet saksan kielen opiskelun
lukiossa B3-kielenä

Palkintojenjakotilaisuus pidettiin Itävallan suurlähettilään residenssissä Lehtisaaressa.
Kuvassa Nean, Siirin ja Kimin kanssa Itävallan nykyinen Suomen suurlähettiläs Maximiliam
Hennig.
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Pääpalkintona kirjoituskilpailussa jaetaan kaksi stipendiä, jotka kattavat kuukauden kielikurssin Itävallassa lentoineen. Tänä vuonna pääpalkinnot menivät Helsinkiin ja Rovaniemelle.
Joulukuu 2019
Paula Schuth Suomi-Saksa Yhdistysten Liitosta kävi kertomassa oppilasvaihdosta Saksaan.
Mukana tilaisuudessa olivat myös HYKin jo vaihdossa olleet opiskelijat Nea Kolmonen ja
Jenni Rautomäki sekä yhdistyksen kautta Suomeen vaihto-oppilaaksi tullut Judith Pinno.
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Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto on voittoatavoittelematon ystävyysseurojen liitto, joka on
järjestänyt oppilasvaihtoa Suomen ja Saksan välillä jo 30 vuotta. Opetushallitus ja Aue-säätiö
tukevat vaihto-ohjelmaa ja vuonna 2016 oppilasvaihto palkittiin Ystävyysseurojen vuoden
ystävyystekopalkinnolla. Liiton kautta Saksaan lähtee vuosittain n. 70-90 suomalaisnuorta ja
Suomeen tulee n. 20 saksalaista vaihto-oppilasta.
Suomi-Saksa Yhdistysten liitto tarjosi myös yhdessä Auer-säätiön kanssa koulussamme
joulukuun puolessa välissä nähtävänä olleen historiallisen näyttelyn saksalaisista maahanmuuttajista Suomessa.
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Goethe-instituutti aloitti HYKin perinteisen kieliviikon ”Deutsch Klasse” Satsaa saksaanpäivän HYKin saksanlukijoiden kanssa pyörittämällä saksan tunneilla kahta eri ohjelmaa:
musiikillista ”Lautstark” ja Berliinin historiasta kertovaa ”Berliner Mythen”-ryhmätyötä.
Seuraavana päivänä saimme nuorempia vieraita peruskouluista pelaamaan kanssamme
Autobahn-peliä.

Studia-messuilta tuttu Andreas Roger Rostockin Bundesagentur für Arbeitista kävi kertomassa HYKin abeille opiskelumahdollisuuksista Saksassa.
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Marraskuu 2019
Saksan, Itävallan ja Sveitsin suurlähettiläät Detlef Lingemann, Maximilian Hennig ja Heinrich
Maurer vierailivat HYK:ssä ja kaupungintalolla tutustumassa Hyvinkään valtakunnallisesti
ainutlaatuiseen vieraiden kielten opetukseen ja selvittämässä, miten saksan kielen opiskelua
ja osaamista voitaisiin suomalaisissa kouluissa edistää ja tukea.
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Lokakuu 2019
378 finnische Schülerinnen und Schüler freuen sich über ihr Deutsches Sprachdiplom. Mit
dem 2. Deutschen Sprachdiplom kann man in Deutschland studieren, ohne eine Sprachprüfung abzulegen. 378 suomalaista lukiolaista iloitsevat saavuttamistaan DSD I ja DSD II
– Saksan Liittotasavallan virallisista kielidiplomeista. DSD II -kielidiplomi oikeuttaa yhdessä
suomalaisen ylioppilastodistuksen kanssa opiskelemaan saksalaisen kielialueen yliopistoissa
ja korkeakouluissa #auslandsschulwesen
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HYKin edustusjoukkue juhlallisessa DSD-Deutsches Sprachdiplom-saksan kielidiplomien
jakotilaisuudessa. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan myös Saksan opetusministeri Herr Prof. Dr.
Alexander Lorz.
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Elokuu 2019 Gesamtschule Schenklengsfeldin ja Modellschule Oberbergin ystävyyskouluvierailu
HYKin saksalaisten ystävyyskoulujen Gesamtschule Schenklengsfeldin ja Modellschule
Obersbergin vierailun 1. päivä alkoi heti aamusta kahdessa eri työpajassa. Koulupäivän
aikana pohdittiin myös, mitä itse kukin voi tehdä ilmastonmuutoksen estämiseksi. Päivän
ahkeroinnin kruunasi vielä retki Helsinkiin.

Aloitimme 2. ystävyyskouluvierailupäivän reippaasti metsäretkellä ennen projektitöiden
jatkamista. Iltapäivällä kävimme Red Carpet-esityksessä katsomassa ”Luontosinfonian”,
Suomen luonnon ihmeistä kertovan elokuvan, ennen kuin suuntasimme Sääksiin perinteistä
saunailtaa viettämässä. Suurkiitokset kaikille ihanille isäntäperheille runsaista nyyttäritarjoiluista.
Olette korvaamattomia!
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Kolmas GSS:n ja MSO:n ystävyyskouluvierailupäivä toi juhlasalin täydeltä yleisöä työpajojen
tekemien projektien esittelyihin. Suomen maan- ja kulttuurintuntemusta käsittelevissä
esityksissä kuultiin sekä saksaa, englantia että suomea. Tilaisuudessa nähtiin myös videotyöpajan saksalaisten ja suomalaisten nuorten ajatuksia esittelevä videoesitys aiheesta
”Being European”. Esitysten jälkeen oppilaat pääsivät viettämään hyvin ansaittua vapaata
loppupäivää isäntäperheiden kanssa. Opettajat suuntasivat vielä päivän päätteeksi Villatehtaalle Red Carpet-konserttiin.
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OPINTORETKET FYSIIKAN JA KEMIAN KURSSEILLA
CERN-tiedeopetusprojekti
HYK:ssa toteutui lukuvuonna 2019-2020 CERN-tiedeopetusprojekti. Projekti huipentui
lokakuussa 2019 vierailumatkaan CERN:iin, Sveitsin Geneven lähellä sijaitsevaan Euroopan
hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen. HYK:n lisäksi yhteistyöprojektiin osallistuivat Helsingin
Suomalainen Yhteiskoulu ja Järvenpään lukio.
Opiskelijat tutustuivat projektin aikana mm. hiukkaskiihdyttimien ja -ilmaisimien toimintaan
sekä hiukkasfysiikan standardimalliin. Ennen leirikoulumatkaa vierailimme
Kiihdytinlaboratorioissa Helsingin yliopistolla ja Jyväskylän yliopistolla. CERN:issä vietimme
kolme päivää, opiskellen uutta ja vieraillen laboratorioissa sekä kuunnellen luentoja. Matkan
aikana vierailimme myös YK:n Geneven toimipisteessä. Projektiin osallistuivat opiskelijat
Annika Eloranta, Ruut Eskolin, Markku Jokivalli, Teemu Kaiturinmäki, Jaakko Kujanpää, Viivi
Ohtonen ja Pauli Wickman.
Syksyllä 2019 myös abiturientti Jenny Nieminen vietti kaksi viikkoa CERN:issä lukiolaisille
suunnatulla High-School Students Internship Programme -intensiivikurssilla, jossa hän mm.
muokkasi CERN:in CMS-ilmaisimelta saatua avointa dataa Python ohjelmointikielellä.

Projektiin osallistuivat HYK:sta opiskelijat eli takaa vasemmalta Viivi, Markku, Ruut, Jaakko ja
Annika, sekä edessä Teemu ja Pauli.
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Antimateria-laboratorioon tutustumassa.

Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Astro Pi Challenge-kilpailu
Team Neutrino, eli Maiju Seppänen, Vilma Laaksonen ja Ruut Eskolin, etenivät viimeiseen
vaiheeseen Astro Pi Challenge -kilpailussa. Joukkuetta luotsasivat opettajat Mirjami Kiuru ja
Liisa Kurkijärvi. Team Neutrino ohjelmoi ISS-avaruusasemalla olevan tietokoneen ottamaan
kuvia kauniista planeetastamme.

Maiju, Vilma ja Ruut suunnittelemassa koodia.

35

Kanadassa sijaitseva Manicouagan kraaterijärvi ISS-avaruusasemalta kuvattuna.
LUMA-viikon tapahtumia
Lokakuun alussa HYK:ssä vietettiin jälleen perinteistä luonnontiede ja matematiikka teemaviikkoa. Tänä vuonna käytävän täyttivät valoon liittyvät installaatiot. Tapainlinnan
matematiikkaluokkalaiset kävivät viikon aikana tutustumassa HYK:ssä. HYK:n Piipää 2019 oli
Annika Eloranta, joka muisti piin likiarvoa 144 numeron verran. Palkinnoksi Annika sai
tietenkin yhtä monta joulukonvehtia!
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Yritysyhteistyö Konecranes oyj:n kanssa
Pitkää fysiikkaa opiskelevat abiturientit pääsivät tutustumaan Konecranes oyj:n toimintaan,
kun yhteistyö kummiyritys Konecranes Oyj:n kanssa jatkui. Ystävälliset oppaat opettivat meitä
laboratoriorasteilla ja tutuksi tuli mm. venymäliuskan toiminta.
Toisen vuosikurssin fysiikan opiskelijat saivat tammikuussa 2020 koululle vieraakseen
Konecranes oyj:n Oili Hallamaan ja Jack Hooverin. Oppituntien aikana pidettiin ideointipajaa.

Ilona Kokko taivuttaa rautaa, ja Jack Hoover tulkitsee venymäliuskasta saatuja lukemia.

Minkä tahansa tehtävän ratkaisevat kyllä Jeremias Tarkiainen, Nuuti Hautakangas ja Samuli
Öhman.
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Konecranes oyj:n Oili Hallamaa ja Jack Hoover esittelivät yritystä ja vetivät tokaluokkalaisille
ideointityöpajan.
Menestystä fysiikkakilpailussa
MAOL ry järjestää vuosittain Neljän tieteen kisat, joissa 2. vuosikurssin opiskelija Oliver Jiang
sijoittui hienosti perussarjassa sijalle 24. Myös Reeta Laitinen, Konsta Alander, Reko Salo ja
Annika Eloranta ylsivät hienoille sijoille.
Palkinto opettajille
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi innostavat matemaattisten aineiden opettajat
Mirjami Kiurun ja Liisa Kurkijärven. Kesäkuussa 2019 opettajat kävivät pokkaamassa
palkintonsa kesäisessä Helsingissä.
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MUSIIKKITOIMINTA LUKUVUONNA 2019- 2020
Marja-Liisan jäätyä eläkkeelle, Anna Kinnunen on ottanut lukion musiikinopiskelijat ohjaukseensa. Monenlaisia musiikkiesityksiä on tänäkin lukuvuonna kuultu lukion juhlissa ja
tapahtumissa.
MU1-kurssilaiset ovat päässeet kuulemaan Hyvinkään Orkesterin harjoituksia ja konsertteja.
Saimme myös hienon tilaisuuden haastatella tammikuun konsertissa solistina ollutta Waltteri
Torikkaa ja vierailevaa kapellimestaria Ville Matvejeffia. Kiitos yhteistyöstä Charlotta Kivistö ja
Hyvinkään orkesteri! (Kuva 1)
Syysompuissa kuultiin mm. Carole Kingin hitti “You’ve got a friend” ison bändin, kuoron ja
solistien esittämänä. Itsenäisyysjuhlan koskettava hetki oli, kun päivälukiolaisten ja aikuisten
perusopetuksen opiskelijoista koostuva bändi ja kuoro esittivät Antti Tuiskun tutuksi tekemän
kappaleen “Minun Suomeni”. Syksyn ylioppilasjuhlassa vaihto-opiskelijat esiintyivät komeasti
kansallispuvut hulmuten enkeliskan tahtiin. (Kuva 2)
Lukiolaiset ovat päässeet osallistumaan lukuvuoden aikana myös Hyvinkään Nuorisokuoron
toimintaan. Hyvinkään Nuorisokuoro perustettiin syksyllä 2019 Hyvinkään lukioiden, Hyvinkään musiikkiopiston ja Hyvinkään opiston yhteistyönä ja lukiolaiset voivat sisällyttää
kuoroharrastuksen suoraan musiikin valinnaisiin opintoihin. Viikoittaiset harjoitukset ovat
tuoneet iloa monen lukiolaisen arkeen ja kuorotoiminta on yhdistänyt hyvinkääläisiä nuoria
laulajia. Hyvinkään Nuorisokuoro esiintyi lukuvuoden aikana mm. Hyvinkään Halo valoviikoilla, Antti Ketosen joulukonsertissa, Raskasta Joulua -konsertissa Hyvinkään
kaupungin pikkujoulujen yhteydessä, “Terveisiä Joulupukin pajasta” -yhteiskonsertissa
musiikkiluokkien kanssa sekä Toinen toista -hyväntekeväisyyskonsertissa. (kuva 3)
Keväällä hyvään vauhtiin päässyt bändikurssi jouduttiin etäopintoihin siirtymisen takia
jättämään kesken. Tiistaiaamun ja torstai-iltapäivän treeneissä oli kuitenkin hyvä fiilis ja
yhteisen grooven löytämiseen tehtiin tarkkaa työtä. Lukiossamme on toiminut myös aktiivinen
tekniikkaryhmä, joka hoitaa juhlien ääni- ja valotekniikan omatoimisesti ja hyvällä meiningillä.
Kiitos kaikille musiikin kursseille ja esiintymisiin osallistuneille opiskelijoille!
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KUVATAITEEN MUOTOILUOPETUS 2019-2020
Muotoilu tutuksi KU13 – kurssi
Muotoilu tutuksi -kurssin ideana ja sisältönä on yhdistää taiteellisen suunnittelun, designin ja
teknologian yhteistyö vierailemalla kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävissä muotoilualan
yrityksissä, messuilla ja oppilaitoksissa. Lisäksi kurssilla tehdään muotoiluun ja suunnitteluun
liittyviä tehtäviä. Muotoilu tutuksi -kurssi teki Syyskuussa opintovierailun kiinnostaville
muotoilun ja sisustusarkkitehtuurin Habitare -messuille Helsinkiin. Messuohjelmassa kuultiin
mielenkiintoisia luentoja mm. valon näkemisestä ja kokemisesta, tutustuttiin muotoilualan
oppilaitosten opiskelijoiden prototyyppeihin ja esine- ja sisustusarkkitehtuurin uusimpiin
virtauksiin. Ryhmä osallistui Lokakuussa myös Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulun Koe Kampus -tapahtumaan. Korkeakoulun tiloihin tutustumisen lisäksi kuultiin
vinkkejä ja ohjeita haku- ja valintakoemenettelystä alalle.

Muotoilu tutuksi –kurssi Habitare-messuilla.
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Habitare-messujen kiinnostavalla luennolla.

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2019-2020
Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät lukuvuonna 2019-2020 käsittelivät taiteen historian
omakuvien vuosisataista perinnettä suhteessa nykyiseen sosiaaliseen mediaan, kulttuurien
kohtaamista kuvissa, karttoja maailman hahmottamisen välineenä, valokuvajournalismia
vallan välineenä sekä mihin epäkohtaan kirjailija Minna Canth nyt puuttuisi.
Hyvinkään yhteiskoulun lukiosta kuvataiteen lukiodiplomin suorittivat menestyksekkäästi
Karttunen Hannes, Kolehmainen Viivi, Lindholm Siiri, Mäntynen Elena, Truhponen Milja ja
Valima Mila.
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Monista kasvoista yhdet" Karttunen Hannes 2019, digitaalinen maalaus

Kuvataidejakso 5.2. - 1.4.2020
Hyvinkään yhteiskoulun lukion pitkät perinteet omaavalla Taidelinjan kuvataidejaksolla on 20
opiskelijaa.
Opiskelu koostuu yhden jakson mittaisesta syvällisestä kuvataideperusteisesta sisällöstä:
Grafiikka, kuvanveisto, maalaus ja värioppi, piirustus, valokuvaus ja kuvan käsittely sekä
maailman ja Suomen taidehistoria.
Piirustus-kurssilla tehtiin mm. hiilipiirustuksia telineellä sommitelluista asetelmista, elävää
mallia sekä omia vapaita töitä. Myös kaikki muut piirtimet olivat käytössä.
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Maalaus-kurssilla perehdyttiin värioppiin ja sommitteluun sekä erilaisten maalausmateriaalien
käyttöön: akvarellit, akryylit, vesiohenteiset öljyvärit Teoksien tekemisessä hyödynnettiin
kuvataiteen historiaa.
Grafiikassa työskenneltiin tosi vanhan lajin eli metalligrafiikan parissa: Hidasta, vaihe
vaiheelta, hiuksen hienoja viivoja kuparilaatalle. Laatalle levitetään painoväri ja grafiikanpaperia vasten prässin alle. Monistamalla saatiin useita vedoksia.
Kuvanveistossa oli aiheena Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -juhlavuodeksi mitalin suunnittelu ja toteutus molemmin puolin.
Valokuvaus ja kuvankäsittely -kurssilla opiskeltiin digijärjestelmäkameran toiminnot, käyttö,
kuvausharjoituksia sekä Photoshopin mahdollisuudet kuvien paranteluun ja muokkaamiseen.
Taidehistoriassa opiskeltiin maailman ja Suomen kuvataiteen historiaa ja nykytaidetta niin että
sen sisältö rikastuttaa opiskelijan omaa kuvataiteellista ilmaisua ja opiskelijan oma kuvataiteellinen työskentely liittyy osaksi laajaa kuvataiteen kenttää.
Loistavia teoksia syntyi taas tänä lukuvuonna ja toivottavasti taidehistorian tietämys auttaa
myös tulevissa yo-kokeissa.

Kuvanveistokurssin mitalitöitä ennen polttoa.
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Gurung Elina 19B, Hiilipiirustus
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VAIHTO-OPISKELIJAT 2019-2020
Lukioomme saapui jälleen tänä vuonna laaja kansainvälinen joukko vaihto-opiskelijoita.
Lukuvuoden aikana lukiossamme opiskeli eri pituisia jaksoja neljä saksalaista, yksi ranskalais-saksalainen, yksi ranskalainen ja yksi hongkongilainen opiskelija. Vaihto-opiskelijat
osallistuivat omien oppituntiensa lisäksi aktiivisesti lukiomme toimintaan, kuten esimerkiksi
Kieliviikon tempauksiin, joulujuhlaesityksiin sekä tietenkin perinteisiin vanhojen tansseihin.
Vaihto-opiskelijat ovat tärkeä osa koulumme kansainvälisyys-, kieli- ja kulttuurikasvatusta ja
kiitämmekin heitä kaikkia lämpimästi ensinnäkin ystävyydestä mutta myös uusien kulttuurienvälisten näkökulmien avaamisesta opiskelijoillemme. Danke! Merci ! Thank you! Xièxiè!
Vaihto-opiskelijamme kuluneena vuonna:
Alina Brockmann, Toby Cheung, Alice Descot, Amy Hume-Cook , Matilda Hüssing, Judith
Pinno, Igor Strinz
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TAPAHTUMIA
Ahvenanmaan leirikoulu
27.8.-2.9. saksalaisia vieraita
vk 37 opiskelijoille nasuviikko
11.9. ja 12.9. abi-info
16.9. – 3.10. syksyn ylioppilaskirjoitusten kokeet
7. – 11.10. LUMA-viikko
14.-20.10. Syysloma

23.-25.1.0. Cern leirikoulu
31.10. I vk:n vanhempainilta
1.11. Jatko-opintopäivä ja omput
vko 45 hyvinvointiviikko
15.11. liikuntatuokio
15.11. pikkujoulut
27.11. DSDII kirjalliset kokeet
22.11. Anin eläkejuhla
3.12. DSDII suulliset kokeet
5.12. itsenäisyyspäiväjuhlat
5.12. yo-juhla
vk 50 kieliviikko
19.12. klo 10 joulukirkko yhdessä Sveitsin kanssa, klo 19 joulujuhla II ja III ja IV -vk
20.12. klo 10 joulujuhla Ivk
12.-15.1.2020 Pietarin leirikoulu
16.1. oppilaskunnan vuosikokous
16.1. abien vanhemmille jatkokouutusilta
28.1. markkinointivanhempain ilta
14.2. penkkarit
15.2. wanhojen päivä ja tanssit
17. – 23.2. hiihtoloma
vko 10 hyvinvointiviikko
10.3. taksvärkki
10.-20.3. kevään ylioppilaskirjoitusten kokeet
18.3. etäopetus alkaa
19.3. DCD1 suulliset kokeet

KOULUN HENKILÖKUNTA
OPETTAJAT
S i l v e n n o i n e n Kirsi, TM, rehtori, opinto-ohjaus
S a r k o l a Jussi, FM, apulaisrehtori, matematiikka, opinto-ohjaus
A l l é n Kirsi, FM, lehtori, venäjä
A n t t i l a Soile, FM, erityisopettaja
A s p h o l m Suvi, FM, lehtori, kemia, matematiikka vv. 7.8.2019 - 2.2.2020
E r i k s s o n Susanna, FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus
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H a n s s o n Tapio, FM , lehtori, matematiikka, aikuisten perusopetus
H a v e r i n e n Aki, KM, päätoiminen tuntiopettaja
H a v u m ä k i Heli, FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus
H i e t a m ä k i Minna, FM, lehtori, saksa
I k ä v a l k o Heli, KM, sivutoiminen tuntiopettaja, peruskouluaineet
J u n e s Mikko TM, sivutoiminen tuntiopettaja, ortodoksiuskonto
J ä m s ä, Päivi LitM, lehtori, liikunta, terveystieto
K a i t e r o Sami, FM, lehtori, opinto-ohjaus
K a n t o l a Anna, FM, päätoiminen tuntiopettaja, kemia, matematiikka 7.8.2019 – 2.2.2020
K a p l a s Antti LitM, lehtori, liikunta, terveystieto
K a s k i Mirva, FM, lehtori, englanti
K i n n u n e n Anna,FM, päätoiminen tuntiopettaja, musiikki
K i u r u Mirjami, FT, lehtori, fysiikka, matematiikka
K o r p e l a Terhi, FM, lehtori, biologia, maantiede, kemia
K o r p e l a i n e n Mauno, FM, lehtori, matematiikka, fysiikka
K u r k i Katja, FM, lehtori, ruotsi
K u r k i j ä r v i Liisa, FM, lehtori, matematiikka
K ä r s ä m ä Ulla, FM, lehtori, englanti
L a p p a l a i n e n Jukka, KM, päätoiminen tuntiopettaja, 10. luokan opettaja
L a r i v a a r a Anna, FM, päätoiminen tuntiopettaja, espanja
L i i m a t t a Kati, FM, päätoiminen tuntiopettaja, biologia, maantiede
L u o k k a n e n Päivi, FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus
M i k k o n e n Veronika, filologi, venäjä
N i e m i Mari, FM, lehtori, biologia, maantiede
N y k ä n e n Raija, FM, lehtori, englanti
O j a l a Minna, PSM, päätoiminen tuntiopettaja, psykologia, filosofia, uskonto, et
P a a v o l a Karoliina, FM, päätoiminen tuntiopettaja, ranska, espanja
P e h k o n e n Kimmo, FM, lehtori, matematiikka, fysiikka, tietotekniikka
P u u m a l a Ensio, FM, lehtori, historia, yhteiskuntaoppi
R a u n i o - H a n n u l a Outi, TM, lehtori, uskonto, psykologia, viro
R e l a n d e r Risto, HUK, päätoiminen tuntiopettaja, ruotsi, englanti, latina
R ö n n k v i s t Essi, , teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk), sivutoiminen tuntiopettaja, teatteritaide
S a a r i Ulla,FM, päätoiminen tuntiopettaja, englanti
S a a r i - K o i v u l a Susanna, TaM, lehtori, kuvataide
S a a r i m a a Tarja, FM, lehtori, ruotsi, saksa,
S a n d b e r g Hannele, FM, lehtori, historia, yhteiskuntaoppi
S a u r i Nanna, HUK, päätoiminen tuntiopettaja, aikuisten perusopetus
V a n h a n e n Lauri, FM, sivutoiminen tuntiopettaja, filosofia, et
V a r i s Juha, FK, lehtori, historia, yhteiskuntaoppi
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ERITYISKURSSIEN OPETTAJINA OVAT TOIMINEET
B j ö r n, Liisa, sivutoiminen tuntiopettaja, piirustus
L i n d h o l m Hannu, sivutoiminen tuntiopettaja taidegrafiikka
I i v o n e n Jarmo, sivutoiminen tuntiopettaja, kuvanveisto
Urheiluvalmennuksessa laji kohtaisia opettajia
MUU HENKILÖKUNTA
Kanslia
Terveydenhoitaja

Koululääkäri
Opiskelijakuraattori
Psykologi
Kiinteistönhoitaja
Iltavahtimestari
Siivous

Oppilaitosruokala

H ä m ä l ä i n e n Sirpa
F o r s s é n Jenni
T a m m i n e n Anita 1.3.2020 asti
H i l t u n e n Kirsi 1.11.2019 alkaen
N y a n d o t o Teija
M c L e o d S m i t h Jasmina
O j a l a Minna
B e s i m Maxhumi
P a k a r i n e n Kari
N o r d m a n Seija
P i l l i Raija
L o i j a s Chamamas
O l l i k a i n e n Taina
K a n e r v o Armi

OPETUSLAUTAKUNTA
V a n h a t a l o Tuula
T a u p i l a Reija
J a h n u k a i n e n Markku
K a r h u n e n Tiina
O l l I k a i n e n Ossi-Pekka
R a n t a l a I n e n Iida-Eveliina
S u i k k a n e n Timo
U r t a m o Kristiina
Ö s t l u n d Tom

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
“
“
“
“
“
“

SIVISTYSTOIMI
Sivistystoimenjohtaja

H a l o n e n Pentti
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OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSIKURSSEITTAIN 30.05.2020
I vuosikurssi
II vuosikurssit
III vuosikurssit
IV vuosikurssi

145
142
153
10

Lukuvuoden aikana eronneita
Vaihto-opiskelijoita ulkomailta

30
1
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HYK:N LUKIOSTA LV. 2019 – 2020 VALMISTUNEET YLIOPPILAAT
SYKSY 2019
Hosseini Sadige

Jokela Sara

Koivusaari Henna

KEVÄT 2020
Aaltonen Lauri
Alanko Joel
Andrustsenko Aleksandrina
Anturaniemi Väinö
Backman Leevi
Demaj Gresa
Haavisto Hannes
Hartikainen Inka
Hartikainen Oskar
Hautakangas Nuuti
Heikkilä Melissa
Heikkinen Maria
Huhtamäki Roosa
Jaakkola Eeli
Jokinen Roosa
Jokivalli Markku
Joronen Sanna
Jousimo Venla
Julkunen Henna
Jyväkunnas Terhi
Järvinen Olivia
Järvinen Väinö
Kaiturinmäki Teemu
Kalliosaari Laura
Kalmari Anni
Kalmari Kaapo
Karppila Elli
Karttunen Hannes
Karvinen Topi
Kivi Tuomas
Koistinen Elisa
Kokko Ilona
Koponen Jenni
Korhonen Aapo
Kovalainen Nelli
Kultalahti Anu
Kumpulainen Antti

Lallukka Teemu
Lehtinen Tanja
Lehtonen Veera
Leinonen Siiri
Lindgren Saara
Lindholm Siiri
Lindqvits Linda
Luomala Eelis
Löfberg Jani
Mannila Venla
Marttinen Timo
Mattila Heidi
Mikkonen Kimi
Mustonen Roni
Mutru Mikko
Myllys Salla
Myllyviita Onni
Mäntynen Elena
Niemelä Joel
Nieminen Aapo
Nieminen Jenny
Nieminen Siru
Nokelainen Liisa
Nummelin Katriina
Nykopp Heta
Ohtonen Tiia
Ohtonen Viivi
Oinonen Saga
Paavilainen Laura
Palm Inka
Parikka Elle
Partanen Lauri
Passinmäki Silja
Peltonen Ellinoora
Rantamäki Eevi
Rautiainen Eveliina
Rissanen Jenny

Rättö Joosua
Salmi Noora
Salminen Varpu
Salomäki Anna-Sofia
Savolainen Lotta
Saxlund Aleksi
Silvennoinen Ella
Sirola Venla
Sokka Elina
Staengler Anna
Staengler Ferenc
Stén Jonatan
Syrjä Matleena
Säkäjärvi Saara
Takfia Anton
Tanskanen Pyry
Tarkiainen Jeremias
Tervahartiala Katariina
Toivanen Tiina
Torvinen Anne
Truhponen Milja
Tujula Waldemar
Tuomainen Veeti
Tuominen Veera
Tuominen Veikka
Uussaari Emmi
Vainio Anniina
Valima Mila
Vesterinen Viivi
Vierimaa Pinja
Viinikainen Ella
Vilpponen Tomi
Viskari Ossi
Vuori Akseli
Vänskä Ronja
Wickman Pauli
Åberg Julian

50

Kupi Roosa
Kurikka Nea
Laakso Karoliina

Rodriguez Maria
Ruokolainen Aleksi
Ruonela Jenni

Öhman
Samuli
Österberg Nora

HYK:N LUKION AIKUISLINJALTA LV. 2019- 2020 VALMISTUNEET YLIOPPILAAT
SYKSY 2019
Abdurrahmani Denis
Ahovalli Joonas

Karhula Joona
Lindström Minna

Ojala Mariana
Salmi Wille

KEVÄT 2020
Aalto Tuila
Haataja Helene
Hirvonen Enni
Ikonen Niilo
Jeskanen Valtteri
Joronen Saija

Kontio Henna
Lehtonen Hanna
Lukkari Sami
Metso Julia
Oksanen Essi
Saukonoja Kasper
Suomalainen Emilia

2 ylioppilasta ei halunnut nimeään julkaistavan

Ventoniemi Janni
Vesala Jonne
Viittala Saska
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